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São recursos utilizados para tornar mais 

acessível, compreensível e "pronto para 

usar" o conhecimento produzido em 

pesquisas e nas universidades. 

 

Buscam simplificar a linguagem 

utilizada, favorecer a visualização e 

dialogar com diferentes públicos-alvo.

O QUE SÃO FERRAMENTAS DE 

TRADUÇÃO DO CONHECIMENTO 

(Knowledge Translation)? 

KTKT



Essas estratégias trazem insumos para 

apoiar respostas a uma série de perguntas 

NO TRABALHO DO INSTITUTO VEREDAS, 

USAMOS COMO REFERÊNCIA DIVERSAS 

ESTRATÉGIAS DE TRADUÇÃO DE 

CONHECIMENTO: 

KTKT

INSTITUTO VEREDAS

Qual o problema queremos 

enfrentar? 

Como entender bem o problema 

e caracterizá-lo? 

Como e onde identificar intervenções com 

efetividade para lidar com esse problema? 

Como validar os achados com a 

comunidade local e demais interessados? 

Como criar estratégias de comunicação e advocacy que 

possibilitem o uso dessas informações por tomadores de 

decisão, trabalhadores e pelo público em geral? 

http://www.veredas.org/
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Metodologia para caracterizar problemas de 

políticas públicas e encontrar intervenções 

para enfrentá-los 

Organização Mundial de Saúde • EVIPNet Brasil

Diálogos Deliberativos 

FERRAMENTAS 

SUPPORT 

(OMS)

Sínteses de 

evidência  

para apresentação 

"direto ao ponto" 

dos achados

para engajamento de 

atores-chave, levantamento 

de barreiras/facilitadores e 

validação da síntese

http://brasil.evipnet.org/
http://brasil.evipnet.org/wp-content/uploads/2014/12/09-Dialogos-deliberativos-Somente-leitura.pdf
http://sintese.evipnet.net/livro/
http://brasil.evipnet.org/wp-content/uploads/2016/07/tomada_de_Decisao_WEB_jul.pdf
http://brasil.evipnet.org/wp-content/uploads/2016/07/tomada_de_Decisao_WEB_jul.pdf
http://brasil.evipnet.org/wp-content/uploads/2014/12/09-Dialogos-deliberativos-Somente-leitura.pdf


PASSO A PASSO DE 

DECISÕES INFORMADAS 

POR EVIDÊNCIAS 

National Collaborating Centre 

for Methods and Tools • Canadá

DEFINIR O PROBLEMA 

BUSCAR AS INTERVENÇÕES 

APRECIAR AS EVIDÊNCIAS 

SINTETIZAR OS ACHADOS 

ADAPTAR AO CONTEXTO 

IMPLEMENTAR A INTERVENÇÃO 

AVALIAR  E MONITORAR 

KT

http://www.nccmt.ca/learningcentre/EN/index.php


KT
Respostas 

rápidas aplicam 

métodos de revisão 

rápida das evidências 

de modo a fornecer 

produtos sensíveis ao 

tempo da tomada de 

decisão:

CADTH - Canadá

Síntese dos resumos (1 a 5 dias) 

Listas de referências (1h-48h)
Lista com os principais estudos sobre o tema e links 

para os textos completos

Síntese dos principais achados dos estudos sobre o 

tema, conforme apresentado nos resumos

RESPOSTAS 

RÁPIDAS

Síntese crítica dos estudos (7 a 15 dias)
Síntese dos principais achados dos estudos, após 

leitura completa, com avaliação crítica do grau de 

confiança

Revisão rápida (10 a 60 dias) 
Revisão abrangente das evidências, avaliação crítica do 

grau de confiança e dados de implementação

https://www.cadth.ca/about-cadth/what-we-do/products-services/rapid-response-service
http://sintese.evipnet.net/livro/


WHAT WORKS • COLLEGE OF POLICING • UK

QUAL IMPACTO? 

COMO FUNCIONAM? 

QUANTO CUSTAM? 

MAPAS DE INTERVENÇÕES 

GRAU DE CONFIANÇA 

KT

consolidam, de forma  acessível, 

as evidências disponíveis sobre 

diferentes intervenções e seus 

prováveis efeitos para 

determinado problema de 

política pública.  

https://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Toolkit.aspx
http://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Toolkit.aspx


International Initiative for Impact Evaluation • 3ie

EVIDENCE GAP MAPS • 

LACUNAS DE EVIDÊNCIAS 
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EFEITOSX

KT

Planificam todos os 

estudos encontrados 

sobre intervenções 

para determinado 

problema, de modo 

a facilitar a 

visualização de 

acúmulos ou lacunas 

de conhecimento 

científico, 

identificando 

prioridades 

http://www.3ieimpact.org/
http://www.3ieimpact.org/en/evaluation/evidence-gap-maps/
http://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Toolkit.aspx
http://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Toolkit.aspx
http://whatworks.college.police.uk/toolkit/Pages/Toolkit.aspx


QUER SABER MAIS?
Conheça as instituições que 

nos inspiram - é só clicar nos 

seus nomes. 

 

O Veredas oferece cursos e 

workshops para aplicação 

dessas ferramentas, entre 

em contato conosco: 

 

contato@veredas.org


